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TARDE DEMAIS

Mt. 25:01-13

Essa parábola é muito interessante porque Jesus está descrevendo uma cerimônia
de casamento. Era assim que se dava um casamento e, ainda hoje é assim que se faz
em israel.
Em qualquer lugar na Palestina um casamento era e é algo muito importante.
Diante de uma cerimônia de casamento as pessoas paravam tudo, inclusive o estudo da
lei.
Quando um casal se casava eles não saíam em lua de mel, eles ficavam em casa
em durante a semana recebiam seus amigos e eram tratados como príncipes. Era uma
semana de celebração e de felicidade.
A celebração era preparada, o cortejo nupcial precisava estar pronto, pois ninguém
sabia a hora que o noivo ia chegar – era uma surpresa. O cortejo nupcial deveria estar
pronto para ir ao encontro do noivo. Por isso, o relato de como as virgens perderam a
cerimônia de casamento é perfeitamente factível.
O que Jesus descreveu pode acontecer naturalmente em nosso século. Isso não
é um conto, uma estória é a realidade do que acontece em casamentos na Palestina.
A significação que nos é oferecida é muito simples e clara. Primeiramente, como
uma palavra direta para Israel. O povo eleito que, como a história mostra, não se preparou
para receber o Filho de Deus. Nesse sentido, a parábola descreve a dramática tragédia
da não preparação dos judeus para a vinda de Jesus.
Mas esta parábola nos chama a atenção para o fato de que há coisas que não
podem ser obtidas no último momento. A postergação é um mal que assola muitas
pessoas. Deixar para cima da hora, perder prazos e sofrer de angústia porque está em
cima para cumprir prazos. São males que todos nós somos tentados a sofrer.
Falar de postergação espiritual então, nem se fala e é disso que Jesus está falando.
O tempo para acertarmos nossa vida com Deus, corrigirmos nossos passos, abandonarmos
práticas que nos destroem é hoje. Nascer de novo é hoje, precisa mudar o seu interior
agora. Não é algo para deixar para um momento “melhor”. O tempo se esvai.
Não há nada mais abençoador do que olhar para sua vida e constatar como Deus
a mudou e lhe trouxe paz e bem. Como diz a letra do cântico: “Tudo o que eu vivi, todos os
amores, terras que pisei, amigos que ganhei. Não, nada é melhor; Não, nada me falta; Eu
encontrei meu Cristo. Tudo o que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem
sei, nada é melhor; Não quero mais nada; Eu encontrei o meu Jesus”.
Em algum momento vamos nos defrontar com Deus. Há pessoas que já o fazem
durante os breves anos aqui vividos, outros o farão quando já não haverá tempo.
Por outro lado, a parábola nos ensina que há coisas que não são transferíveis,
que possam ser emprestadas e/ou até doadas. Relação com Deus não pode ser
“emprestada”. Ou você tem seu relacionamento com Deus ou não tem. Barclay diz que
“não podemos viver sempre do capital espiritual que outros reuniram”.
É duro pensar que para algumas pessoas a oportunidade de gozar a presença de
Deus e a consequência de Sua presença vão passar ou passaram. Mas Jesus faz questão
de nos ensinar que para alguns será tarde demais!
Palavra que nos convida a arrumar a casa, rever nossos valores e conceitos e
estarmos atentos ao mover de Deus que nos acolhe em Jesus.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Saudação e Acolhimento
81 NC – A Igreja em adoração
Oração de Adoração e Louvor
40 NC – Ações de graça e súplica

Cântico: Reina em mim
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Mateus 25:1-13
131 NC – Vivificação
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONTRIÇÃO
Leitura: 1 Tessalonicenses 4:13-18
Cântico: Ao Único
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
320 NC – Ações de graça
Oração Diaconal de Dedicação

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Maravilhosa graça
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Seu nome é Jesus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA
335 NC – Precioso sangue
Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

DESPEDIDA
Cântico: Emaús
Bênção
Amém Quíntuplo

BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sendo
transformadas em todas as esferas da
vida por Jesus Cristo. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um do outro
e servimos nossa comunidade local e o
mundo. Nossa missão é adorar ao
Senhor em espírito e verdade; fazer e
amadurecer mais discípulos de Jesus.
Esta é a base para nosso ministério e
tudo o que fazemos. Obrigado por se
juntar a nós hoje!
A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

MUITO OBRIGADO IGREJA!
Meu coração se encheu de alegria por
tantas manifestações de carinho por
ocasião do meu aniversário. Cada
palavra, vídeo, a condução da Comissão
de Comemorações e os presentes
alegraram muito meu dia. Muito
Obrigado. Rev. Cid Caldas
DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
No dia 26 de novembro, quinta-feira, às
19hs teremos o Culto de Ações de Graças
em nossa Igreja. Estamos chegando na
época de agradecermos a Deus pelas
bênçãos recebidas ao longo do ano.
Precisamos fazer isso para percebermos
como Deus tem agido em nossas vidas e,
assim com gratidão, adorarmos a Deus.

Todos nós precisamos nos inscrever para
podermos participar. Adotaremos o mesmo
procedimento que estamos realizando nos
Cultos Matutinos. Ligue para a Igreja
(terça-feira ou quinta-feira) e reserve sua
vaga. É preciso dizer que é para o Culto de
Ações de Graças.
SACOLA DE NATAL
Já chegamos a 72 sacolas de natal. Nosso
alvo é distribuirmos 100 sacolas de natal..
Essa é uma histórica iniciativa da SAFBotafogo. Precisamos ainda levantar
doadores para as 32 sacolas que faltam.
O valor da sacola de natal é R$ 100,70.
Você pode depositar na conta da Igreja,
mas não se esqueça dos centavos, pois é
isso que identifica como uma doação para
sacola de natal. Mas não se esqueça,
ligue para Gláucia Heier (99206-7277)
para registrar seu nome e o beneficiário,
aquela família para quem você deseja
oferecer a cesta de natal.
CULTO MATUTINO
Irmãos, é fundamental que você faça a
sua inscrição para guardar o seu lugar
em nosso culto presencial. Ligue para a
igreja nas terças-feiras ou quintas-feiras
e reserve seu lugar (2295-6099).
COFRINHOS MISSIONÁRIOS
Esta é a última semana para
recolhermos
os
cofrinhos
e
encaminharmos os recursos que
arrecadados para Junta de Missões
Nacionais. Ainda dá tempo de você trazer
o seu cofrinho e abençoar vidas.
MINISTÉRIO DE FILMAGEM E
TRANSMISSÃO
Precisamos montar este novo ministério
em nossa Igreja. Com a pandemia, Deus
nos permitiu ter um novo braço de
ministério levando a Palavra de Deus
através das redes sociais. A Comissão de
Comunicação estruturou nossa
participação, mas agora temos um novo

desafio. Homens e mulheres que
estejam dispostos a servir nessa área da
filmagem e transmissão. É preciso que
tenha a disposição para aprender, pois
daremos um treinamento.
KOINONIA ESTÁ NO AR
Sempre às 19h30min, a mocidade
realiza o Koinonia. Não fique sozinho, não
isole, busque comunhão! É um tempo de
refletir na Palavra e orar. O link você
recebe nos grupos da igreja do WhatsApp.
CLASSES DO DEP. INFANTIL
Nosso Departamento Infantil está
organizado por classes divididas por faixa
etária. Para que você possa indicar às
pessoas que classe assistir, segue os
indicativos de idade:
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
Juvenis por Cristo – 10 a 12 anos

NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar
sua contribuição em conformidade com
o que Deus colocou no seu coração, o
Conselho está sugerindo a você que
deposite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 28
de novembro, sábado, às 8h30min. Se
você deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe não está
na hora de você tomar essa decisão.

ANIVERSARIANTES
DIA 08: Lucas Köhler da Costa e Laryssa
da Silva Ferreira de Oliveira (2286-0153);
DIA 10: Cirene Ferrari (2558-6865/
99978-6642) e Marcelo Chamorro
Cardoso; DIA 11: Cirilo de Arruda Júnior
(99757-1264) e Luiz Claudio Ferreira de
Araujo (3083-4410); DIA 12: Manuela
Machado Amaya (99354-0302) e
Esmeralda Soares de Macêdo (31396117); DIA 13: Marcelo Cavalcante Faria
de Oliveira (2565-8067/99637-5895); DIA
14: Christopher Von Hager Gomes
Gintner (2541-7185), Maria Antonia
Tavares Fernandes da Silva (2543-3297/
2542-1626) e Alexandre Corval Vieira
(3226-9491/99788-0077).
ORAI UNS PELOS OUTROS
Se você sabe de alguém em nossa Igreja
que precisa de oração, fale com o pastor
e incluiremos o nome nessa lista de
oração. Estes são os motivos e nomes
daqueles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Diác. Antônio
Nóbrega, Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da Natália),
Cleube Anay de Oliveira (câncer), Clóvis
Scliar (marido da Elzi Scliar), Cristina
Helena Primo da Silva, Dulcineia Pires,
Eliane Cristina Soares, Francisco
Antônio (Primo Ligia Portes), Gabriela
Gerusa Leite Weston, Jaira Botelho
Moura, José Eduardo Nucci (filho do
Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Newton Martelotta, Otávio
Fernandes da Silva Filho, Peggy Barbetta
Soares, Rogério dos Santos Gil (saúde),
Stila Borges Coelho de Sousa e Thor
Barros (Neto da Isa).
3. Enfermos da COVID-19: Emerson
Martins (covid; filho da Sonia), Sérgio
Augusto (covid - pedido encaminhado por

Mariane); Felipe da Costa Lima Roquette
(38 anos, diagnosticado com esclerose
múltipla; pedido encaminhado pela Rita
de Cássia);
4. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
5. MISSIONÁRIOS; 6. DESEMPREGADOS; 7. GRATIDÃO.
8. OUTROS MOTIVOS

Comissão de Som:
08/11: Luiz Felipe Fiuza Cícero | 15/
11: Thiago Leite

CRISTO SALVADOR
Abençoado seja,

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos missionários
e ministeriais da IP Botafogo pode ser
feita via internet banking ou depósito
bancário na seguinte conta:
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30

Àquele que crê,

ESCALAS

Abençoado seja,

Presbítero
08/11: Presb. Eduardo Gouvêa | 15/11:
Presb. Esequias Sales
Diácono
08/11: Diác. Jorge Sarito, Joaber Sales,
Thiago Leite e Felipe Silveira | 15/11:
Diác. Michel Jarque, Leonardo Medeiros
e Marco Aurélio Nóbrega.

No Cristo que Salva,
Perdoa e acalma!
Abençoado seja,
Amigo Cristão!
De coração restaurado,
Livre e incondicionado!

Caminhos de gratidão,
Ministérios de adoração,
Do querido irmão,
Que ora em devoção!
Bendito seja,
À salvação
Em Cristo,

Escola Dominical Adultos:
08/11: Prof. Faustino Nascimento
15/11: Profa. Lígia Portes Santos

Nosso Senhor!

Comissão de Saúde:
08/11: Raquel Boy e Tagore Lima
15/11: Mário Filipe Pereira e Mariana
Sathler

O milagre da vida eterna.

De mais puro amor,
Que recebe de coração

Ana Carolina Corval

O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César
IV. PAZ
1. QUE É PAZ?
Os gregos antigos definiam paz como sendo “o estado de coisas quando não
há guerra”. Na Bíblia, os termos hebraico e grego que se traduzem por paz têm um
significado diferente e mais rico. O profeta Isaías disse, numa oração: “Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em ti.”
(Is 26.3). Nesta e noutras passagens, a paz é relacionada com a firme confiança
em Deus. O salmista escreveu: “Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se
compraz nos seus mandamentos... Não se atemoriza de más notícias: o seu coração
é firme, confiante no Senhor...” (Sl 112.1,7). Este homem sabe que a vontade de
Deus é “boa, agradável e perfeita” (Rm 12.2), e, de bom grado, a aceita e obedece.
Por isso, tem paz. “Grande paz têm os que amam a Tua Lei; para eles não há tropeço.
Espero, Senhor, na Tua salvação, e cumpro os Teu mandamentos” (Sl 119.165-166).
O conceito é o mesmo no Novo Testamento. Paulo recomendou aos
Filipenses: “Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas
diante de Deus as vossas petições... E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus” (Fl 4.6-7). A
ansiedade, que se opõe à paz, é, basicamente, falta de confiança em Deus,
inaceitação dos seus desígnios, e desobediência à sua vontade. A paz de Deus
protege de ansiedade, medo e angústia os que, ao contrário disto, confiam em
Deus, oram a respeito de tudo, e esperam por sua ajuda e salvação.
Paz, então, no sentido bíblico do termo, não é apenas “o estado de coisas
quando não há guerra”, mas, sim, e principalmente, o estado de coisas que se
estabelece e aquilo que se sente quando nos submetemos a Deus, confiamos
nele, aceitamos seus desígnios, e obedecemos à sua vontade.
2. O PECADO DESTRUIU A PAZ
Pecado é rebelião contra Deus, desobediência à sua vontade. O pecado entrou
no mundo quando Adão e Eva desconfiaram de Deus e lhe desobedeceram a
Palavra. O resultado imediato foi vergonha e medo, e a perda da paz (Gn 3). Logo
haveria ira, contenda, assassinato (Gn 4), corrupção generalizada (Gn 6), confusão
(Gn 11), guerras (Gn 14). Desde então, a história da humanidade tem sido assim.
O homem tem vivido em guerra consigo mesmo e com os seus semelhantes.
Continua
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O dono da bola.
“Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse :eu não sou o Cristo...
Convém que ele cresça e eu diminua.” João 3:28a,30
“Quem vem das alturas certamente está acima de todos ; quem vem da terra é
terreno e fala da terra ; quem veio do céu está acima de todos . ” João 3:31
“......porque todos vós sois um em Cristo Jesus .” Gálatas 3:28b

Só porque era o dono da bola... E porque
era o dono da bola , ele escolhia quem
.
jogava , escolhia quem não jogava, escolhia as posições no campo e escolhia a
própria posição. Era o atacante e capitão da equipe. “Se achava” o bom! O pior é que
era um jogador “perna de pau”, não jogava nada. Gritava durante o jogo, atropelava
todo mundo, o jogo ficava tenso. E se o juiz ousasse mostrar cartão...
Na reunião, antes do jogo, o técnico dava as instruções, mas em campo ,
quando a bola rolava , o dono da bola não tinha mais técnico, nem equipe, porque ele
era o maioral. Tomava decisões, sozinho, num jogo de equipe. Até que... a bola
...furou. E a solução foi genial: um pouquinho de dinheiro de cada um (inclusive do ex
dono da bola), todos juntos na loja, e... bola nova! Já estava na hora...
Maior ou menor? Na escola aprendemos em matemática alguns sinais, <
(menor ) e > (maior). Então quando a gente vê 4>2 quer dizer que 4 é maior que 2.
E se tiver 3<6 quer dizer que 3 é menor que 6. Isso a gente aprende em
matemática. Números podem ser maiores ou menores que outros números, mas
quando se trata de pessoas, nosso Deus usa o sinal = (igual). Jesus é maior que
todo mundo, afinal é o Filho de Deus, e o próprio Deus. Mas nós somos
iguaizinhos perante Ele. Nem maior, nem menor.
Jesus nasceu em uma família como a nossa: pais, irmãos, tios, primos.
João Batista era um dos primos, escolhido por Deus para preparar o povo para o
início do ministério de Jesus. Ele pregava no deserto e muitas pessoas
gostavam de ouvi-lo falar. Ele dizia que as pessoas deviam se arrepender dos
pecados e serem batizadas. E muitos vinham até João Batista perguntando se
ele era o Messias prometido. Ele fazia .questão de desfazer esse engano e dizia
que NÃO!! E que seu trabalho era levar o povo até Jesus. Um dia ele até batizou
o próprio Jesus, seu primo, e fez questão de, mais uma vez, deixar bem claro
que ele, João, não era o Salvador prometido e que Jesus era maior do que ele.
Podemos ser como João, mostrando que Jesus é maior que todos e podemos
fazer o que Deus manda, não querendo ser maior do que nossos irmãos. Nesse
mundo, ninguém é maior que ninguém.
Beijinhos, tia Ilda
(saiba mais em João 3:22-30/ Atos 10:-36/ Tiago 2 :1-13/Gálatas 3:26-28 )

LITURGIA:

7-Mensagem – tia Ilda

Prelúdio: Betina ( prima do Yan) e Inês -Boas vindas (Cânticos de Salvação
para Crianças /vermelho-3/ APEC)
Boas vindas há
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia!
Boas vindas há
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!!
1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!!
Esse é um dia muito especial! Estamos reunidos para o culto
a Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!!

2- CÂNTICO: Davi Benincasa e Inês – Os livros da Bíblia
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, Samuel, Samuel,
Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias
Os trinta e nove livros então, do Velho Testamento, aqui estão
Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossences, Tessalonicences, Tessalonicences, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon,
Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, João, Judas e Apocalipse de João
Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa
Momento de dizer ao Nosso Deus como o adoramos !!!!
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Maria Luisa - Salmos 37:3-7
5-Versículo do mês de novembro para memorizar:
Vídeo da tia Jeane ( Igreja Presbiteriana Américas)
Rev Cid Caldas
Brenda e Matheus
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e
a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6

Relembrando: Salmos 121:1e 2 – Maria
- Heloisa
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Beatriz
Quantas bênçãos na semana !! Vamos agradecer? Também
pelos aniversariantes de novembro!

10 – CÂNTICO – Isabella e Inês – PARE! (Cânticos de Salvação para
Crianças /verde-1/ APEC)

Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim! (bis)
Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração.
Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim! Me salvou!
Oração do Pai Nosso- Tia Mariane
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Tenham todos, uma semana de paz!

Aniversariantes de novembro
MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU)

07/11

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS )

15/11

LAURA BARCELOS CIMINELLI

18/11

TIA MARCELA LEITE (CORDEIRINHOS)

20/11

ESTHELLA ROSA MONTEIRO

25/11

7 ANOS

10 ANOS

7 ANOS

"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8

MOTO DA UCP:
“Batalhando por Cristo. Lutando com amor, sou um soldado de nosso
Senhor!”
LEMA DA UCP:
“Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12
DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA
12 de outubro
ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos)
Coordenadores- Ilda Marques de Andrade, Indiomar Crosoé de
Oliveira Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas
9h30min- Culto das crianças (4 a 12 anos)
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)
Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo

